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Kennisgeving aan de Aandeelhouders 

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op de 
hoogte van het feit dat de uitgifte van aandelen van het compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz 
China A-Shares (hierna het “Compartiment”) van de Vennootschap zal worden opgeschort na de Handelsdag van 
25 februari 2021 tot nader order. 

Dit heeft betrekking op de volgende aandelenklassen van het Compartiment: 

Aandelenklasse ISIN WKN 

P2 (USD) LU2083965363 A2PVZF 

PT2 (EUR) LU2223158671 A2QBUG 

W (USD) LU1997245680 A2PK1D 

WT (GBP) LU1997245847 A2PK1F 

WT (USD) LU1997245920 A2PK1G 

WT4 (USD) LU2178609033 A2P4XL 

De Raad van Bestuur is van mening dat verdere inschrijvingen niet zouden moeten worden aanvaard wegens een 
toenemend gebrek aan beschikbare effecten op de markten en een hoger concentratierisico in bepaalde posities. 
Bovendien zou de beleggingsbeheerder niet in staat zijn om de strategie van het Compartiment succesvol en 
efficiënt te implementeren in het belang van de aandeelhouders. 

Inschrijvingsverzoeken voor aandelen van de eerdergenoemde aandelenklassen van het Compartiment die vóór 
11 uur CET op 25 februari 2021 zijn ontvangen door de respectieve rekening aanhoudende entiteiten, distributeurs, 
betaalkantoren of aan de Registrator en de Overdrachtsagent worden uitgevoerd en vereffend tegen de 
inschrijvingsprijs van 25 februari 2021. 

Inschrijvingsverzoeken voor aandelen van de eerdergenoemde aandelenklassen van het Compartiment die na 11 
uur CET op 25 februari 2021 worden ontvangen door de respectieve rekeningen aanhoudende entiteiten, 
distributeurs, betaalkantoren of aan de Registrator en de Overdrachtsagent worden tot nader order geweigerd. 

Aanvragen voor de terugkoop en omzetting van aandelen van de eerdergenoemde aandelenklassen van het 
Compartiment worden niet beïnvloed en zullen nog steeds worden aanvaard. 

De uitgifte van andere aandelenklassen van het Compartiment worden niet beïnvloed. 

Het prospectus is beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de 
Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank 
International GmbH, Luxemburgs filiaal, in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk 
rechtsgebied waar de compartimenten van de Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek. 

Senningerberg, februari 2021 

In opdracht van de Raad van Bestuur 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of 
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie 
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


